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PRZEDSIĘWZIĘĆPRZEDSIĘWZIĘĆ
       GMINY   WIERZBINEK    ZA  I  PÓŁROCZE   2015   roku       GMINY   WIERZBINEK    ZA  I  PÓŁROCZE   2015   roku   

Zakres informacji  oraz  forma zgodna  z art.266  Ustawy o Finansach Publicznych  z 
dnia   27 sierpnia 2009 roku  / Dz. U. z 2013 roku  poz.885/  oraz  z Uchwałą Rady 

Gminy Wierzbinek  Nr XLI/261/2010  z dnia 30  czerwca 2010  roku w sprawie 
określenia zakresu i formy sporządzania informacji z wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze. 

Uchwałą   Nr  III/6/15  z  30  grudnia  2014  roku   uchwalono  i  przyjęto 

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wierzbinek na lata 2015-2022, na podstawie 

przedłożonego Radzie  Gminy oraz Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w Poznaniu 

projektu oraz po wprowadzeniu korekt,  z  uwzględnieniem planowanych spłat   rat 

kredytowych oraz  pożyczek zaciągniętych do roku 2022.   Uchwałą  Rady  Gminy 

Wierzbinek  Nr IV/19/15 z  10 marca 2015 roku  oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 

V/29/15 z  21 kwietnia 2015 roku  wprowadzono zmiany w zakresie spójności  z 

budżetem, wprowadzono  wolne środki z roku 2014 w wysokości 540 000,00 zł oraz 

zmniejszono  rozchody  o  kwotę  302,83  zł   jako  niższa  spłata  pożyczek  na 

wyprzedzające  finansowanie  ,zwiększono  dochody  i wydatki  w  tym  wydatki 

majątkowe  oraz zmieniono  wartościowo i dodano przedsięwzięcie.

Na  początku   roku  budżetowego  2015  zadłużenie  gminy  wynosiło 

11 662 897,17 zł , do spłaty w roku 2015 zaplanowano  po stronie rozchodów kwotę 

2 785 200,00  zł,  następnie  zmniejszono  rozchody  o  kwotę  302,83  zł  i  kwota 

rozchodów zaplanowana w roku 2015 to kwota 2 784 897,17 zł  ,to znaczy iż  po 

uwzględnieniu spłat z całego roku zadłużenie zmniejszy się na koniec roku 2015 do 

kwoty 8 878 000,00 zł,  na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie długoterminowe 

gminy po uwzględnieniu dokonanych spłat wynosi 9 548 000,00 zł i jest zgodne ze 
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sprawozdaniem Rb-Z  i stanowi  w stosunku do planowanych dochodów 35,92 %. 

Wynik budżetu zgodnie z art.226 ust.3 na 30 czerwca 2015 roku to  nadwyżka w 

kwocie   3 656 380,14  zł / dane zgodne ze sprawozdaniem NDS /.

Po stronie przychodów zaplanowana została  kwota 62 400,00 zł jako spłaty rat z 

tytułu pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku 

wykonanie  na 30 czerwca 2015 roku to kwota  31 200,00 zł.

Dochody bieżące  zostały wykonane w kwocie  wyższej od wykonanych wydatków 

bieżących o  2 270 408,78 zł.

Informacja o sytuacji finansowej gminy Wierzbinek 
obrazująca stan zadłużenia Gminy  na  30.06 .2015 roku
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L.p
.

Nazwa banku 
kredytującego 

Stan 
zadłużenia na 

1.01.2015

Spłaty rat 
za okres

Od stycznia
 do  czerwca 

2015

Stan 
zadłużenia na 

30.06.2015

1.
Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Poznaniu

 660 000,00 330 000,00   330 000,00

2. BRE Bank Kalisz 1 190 000,00 340 000,00  850 000,00

3.
Bank Spółdzielczy w 
Wierzbinku

4 000 000,00 0,00  4 000 000,00

4.
Bank Spółdzielczy w 
Wierzbinku

3 500 000,00 0,00 3 500 000,00

5.
Bank Spółdzielczy w 
Wierzbinku

980 000,00 112 000,00 868 000,00

6.
Budżet państwa – pożyczka 
na wyprzedzające 
finansowanie

1 332 897,17 1 332 897,17              0,00

OGÓŁEM  11 662 897,17 2 114 897,17 9 548 000,00



Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wynosi na 30 czerwca 35,92 %, a 

planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów  10,48 %.

    W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2015 roku  Uchwałami  Rady Gminy 

Wierzbinek   wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające 

na: zmniejszeniu rozchodów o kwotę  302,83 zł Uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/15 z  10 

marca 2015 roku ,  wprowadzono również  zmiany  w zakresie spójności z budżetem 

,zwiększone zostały dochody i wydatki  oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach, 

poprzez dodanie przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek-Łysek – 

poprawa  bezpieczeństwa  mieszkańców  z  łączną  kwotą  nakładów  w  wysokości 

1 781 038,45 zł, w rozbiciu na limity w roku 2015 – 560 000,00 zł, 2016- 560 000,00 

zł i  z limitem zobowiązań w kwocie 1 120 000,00 zł.

Z kolei Uchwałą Rady Gminy Nr V/28/15 z 21 kwietnia 2015 roku wprowadzono po stronie 

przychodów :  wolne środki z roku 2014 w wysokości  540 000,00 zł , wprowadzono 

również  zmiany  w zakresie spójności z budżetem ,zwiększone zostały dochody i 

wydatki   oraz  dokonano  zmian  w  przedsięwzięciu  pn.  Budowa  kanalizacji  w 

miejscowości Sadlno. W wyniku dokonanych zmian obniżone zostały łączne nakłady 

finansowe do kwoty 400 000,00 zł , limit roku 2015 do kwoty 50 000,00 zł oraz limit 

zobowiązań do kwoty 400 000,00 zł.

 Na  początku roku 2015 planowana nadwyżka wynosiła 2 722 800,00 zł natomiast 

na 30 czerwca 2015  roku  zmniejszyła się do kwoty 2 182 497,17 zł z uwagi na 

wprowadzenie   kwoty  wolnych  środków  540 000,00  zł  jako  nadwyżki  środków 

pieniężnych na rachunku bankowym oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 302,83 

zł. Zaplanowane przychody  to 62 400,00 zł.

Rozchody gminy planowane na rok 2015 to kwota  2 784 897,17 zł / to spłaty rat 

kredytowych  i  pożyczek  zaciągniętych  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające 

finansowanie w roku budżetowym 2014 /.  
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W  I półroczu  2015 gmina dokonała spłat  w wysokości 2 114 897,17 zł są to raty 

kredytów w kwocie 782 000,00 zł  /

 w  Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, BRE Banku w Kaliszu oraz Banku 

Spółdzielczym  w  Wierzbinku/,  oraz  dokonano  spłaty  pożyczek  zaciągniętych  na 

wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 332 897,17 zł.

W I półroczu 2015 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w 

kwocie  15 205 353,99  co  stanowi  57,19%  planu  rocznego  /po  zmianach/ 

wynoszącego 26 585 691,02 zł .

Plan dochodów budżetu  wzrósł od 1 stycznia 2015 roku  o kwotę  1 589 318,02 zł . 

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę  22 593 691,02  zł na 30 czerwca 2015 roku 

wykonano 13 541 320,89 zł tj. 59,94 %  a dochody  majątkowe na plan 3 992 000,00 

zł wykonano w wysokości 1 664 033,10  zł tj. 41,69 %.  

Plan  wydatków  budżetowych  po  zmianach  wg  stanu  na  30  czerwca  2015  roku 

wyniósł  24 403 193,85 zł  i  w stosunku  do uchwały  budżetowej   wzrósł  o  kwotę 

2 129 620,85 zł.

Na  zwiększenie  planu  wydatków  budżetowych  miały  wpływ:  zwiększenie  i 

zmniejszenie  -  1 589 620,85 zł/ w tym kwota 302,83 zł zmniejszenie rozchodów/ 

oraz  dodatkowo   wprowadzono  do  budżetu  wolne  środki  z  nadwyżki   środków 

pieniężnych  w wysokości 540 000,00 zł .

Ogółem  wydatki  budżetu  gminy  na  dzień  30.06.2015  roku  zaplanowane  /  po 

zmianach / na kwotę 24 403 193,85 zł zostały wykonane w wysokości  11 548 973,85 

zł, co stanowi 47,33  % planu z tego:  wydatki  bieżące na plan 20 943 271,85 zł 

wykonano w wysokości 11 270 912,11 zł tj. 53,82 % a wydatki majątkowe na plan 

3 459 922,00 zł wykonano  278 061,74 zł  tj. 8,04%
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Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy 

Wierzbinek 

za I półrocze 2015 roku 

Wydatki majątkowe na   programy, projekty lub zadania pozostałe 

Budowa kanalizacji w miej-
scowości Sadlno

Urząd Gminy
w Wierzbin-

ku
2015-
2017

Okres realizacji  przedsięwzięcia 
zaplanowano  w latach 2015-2017  łączne 
nakłady  planowane  w kwocie 
400 000,00 zł  z tego w roku  2015 – 
50 000,00 zł , w 2016- 150 000,00 zł oraz 
w roku 2017 – 200 000,00. W roku 
budżetowym 2015 zaplanowano  do 
wykonania opracowanie dokumentacji na 
budowę kanalizacji  a w kolejnych latach 
nastąpi realizacja przedsięwzięcia.

Budowa ścieżki rowerowej 
Wierzbinek-Łysek – poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców

Urząd Gminy 
w Wierzbin-

ku
2014-
2016

Okres realizacji  przedsięwzięcia 
zaplanowano :  na lata 2014-2016 , łączne 
nakłady  ustalono na  kwotę 
1 781 038,45zł  z tego do roku  2014 – 
wykonano I etap na wartość 661 038,45 zł 
w tym wartość dokumentacji i wykonania 
usługi   oraz limit w 2015- 560 000,00 zł i 
w roku 2016 – 560 000,00 zł. Należy 
dodać iż posiadamy podpisaną ugodę oraz 
Akt Notarialny z PAK KWB  Konin na 
okoliczność finansowania zadania przez 
kopalnie w ramach szkód górniczych .

                                                                                                         

                                                           Wójt Gminy Wierzbinek

                                                                 / Paweł Szczepankiewicz /
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